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1 Výběr a rešerše tématu a proces vlastní tvorby

1.1	 Výběr	tématu

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil autorskou ilustrovanou knihu o  mostech. 
Zaměřením na takto úzké téma jsem se inspiroval trendem, který v  současnosti pozoruji 
u populárně naučných knih pro mládež. Knihy si často vymezují velmi úzké téma a toto téma 
pak velmi dopodrobna, kreativně, nápaditě a zábavně probírají.
 Autorskou knihu jsem si vybral hlavně proto, že mám větší svobodu hlavně v  tvorbě 
struktury knihy. Také formát i počet stran knihy si mohu sám zvolit. Od začátku jsem chtěl 
zpracovávat téma z  oblasti architektury či urbanismu. V  současnosti se na trhu ale vysky-
tuje mnoho knih, které se zabývají historií architektury nebo nejznámějšími stavbami 
a jsou velmi zdařile výtvarně zpracované a nechtěl jsem tedy znovu přepracovávat již dobře 
zpracovaná témata. Rozhodl jsem se tedy vybrat velmi technický druh stavby jako most. Je 
to typ stavby, který známe po tisíce let, je stavěn nejčastěji bez řešení estetiky stavby, ale 
samotné technické zpracování a složité konstrukce mostů působí vizuálně velmi zajímavě. 
Prací jsem tak chtěl lidem přiblížit stavbu z běžného života a ukázat rozmanitost. Publikace 
o mostech jsou totiž skoro vždy až přehnaně technické, nebo obsahují pouze výčet mostů 
z nějaké oblasti jako 75 impozantních mostů, Mosty Prahy nebo Slovenské mosty. Všechny 
tyto knihy obsahují pouze fotografie s textem a někdy technické nákresy. Žádná není bohatě 
ilustrovaná a zaměřená na mládež.
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1.2	 Rešerše	tématu	a proces	tvorby

Již od počátku jsem chtěl pojmout téma mostů nějak uceleně, aby to nebylo pouze vyjme-
nování zajímavých mostů po světě, ale aby čtenář pochopil, proč jsou u mostů volené zrovna 
dané konstrukce, tvary či materiály. Nejdříve jsem se snažil zjistit, zda je téma dostatečně 
obsáhlé, abych je využil k  vytvoření celé knihy. Potom, co jsem si udělal rešerši tématu 
a obstaral si zdroje, zjistil jsem, že mám víc než dost témat, kterým bych se chtěl věnovat. 
Rozhodl jsem se tedy první půlku knihy věnovat spíše náročnějším tématům jako je historie, 
konstrukce nebo proces stavby. Druhá polovina knihy už je pak ukázkou těch nejvíce impo-
zantních a nevšedních mostů na celém světě. Kapitoly se tu věnují světovým rekordmanům 
a  následně těm nejzajímavějším mostům. Čtenář pak může díky získaným znalostem ze 
začátku knihy více porozumět informacím v druhé polovině knihy.
 Již při rešerši tématu jsem si snažil třídit informace do různých kapitol, které bych 
v knize mohl mít. Bohužel kvůli tomu, že se jedná o autorskou knihu, jsem tedy zpracovával 
i samotný text knihy. Z časových důvodů jsem ale musel některá témata vypustit. Do knihy 
se tak nevešly kapitoly o  symbolice mostů a  také příběhy, pořekadla a  etymologie mostu. 
Historickou i technickou část jsem se snažil pojmout odlehčeněji a hledat i v těchto téma-
tech zajímavá fakta nebo různé nápadité paralely. Technickou část jsem pojmul co nejvíce 
laicky a snažil jsem se nezabíhat do zbytečně složitých detailů, nebo jsem naopak nezmiňo-
val věci, které jsou každému jasné.
 Jako výtvarnou techniku jsem zvolil kresbu tužkou a  následně jsem kresby digitálně 
dokresloval. Samotné formáty ilustrací mají na dvoustranách knihy 60 centimetrů, a proto 
jsem kresby realizoval na ještě větší formát papíru. Ty největší na formát s šířkou 80 centimetrů. 
Ilustrace se pak do knihy lehce zmenšily. Tím jsem chtěl vytvořit větší detail i prokreslenost. 
Abych zachoval na všech místech strukturu tužkové šrafury, zvolil jsem mikrotužky o průměru 
tuh 0,5 a 0,3 milimetru. Digitálně jsem pak kresby koloroval a dokresloval. Dodělání barev 
v  digitálním prostředí mi umožnilo být více odvážný a  také jsem mohl využít například 
i  negativní kresbu. Všechny ilustrace jsou tvořeny bledšími tóny barev a  jemným šrafová-
ním. Skoro nikde nejsou velké jednolité jednobarevné plochy a v knize je minimum černé 
barvy. Samotná linka je barvená na grafitově šedou barvu, aby tak kresby působili jemněji.
 V průběhu tvorby jsme si s paní Fučíkovou všimli, že z některých ilustrací se po barevném 
dodělání vytrácí jemný detail a osobitost tužkové kresby, proto nás napadlo vytvořit 2 verze 
knihy. Jedna je realisticky barevná, jak bylo původně plánováno. Realistická barevnost 
pomáhá mladším a méně zkušeným divákům se lépe orientovat v zobrazovaných motivech. 
Druhá verze je méně barevná, využívá pouze 3 barvy: grafitově šedou pro kresbu tužkou,
žlutou barvu pro zvýraznění důležitých částí ilustrací a bledě modrou pro doplnění atmosféry.
Tato verze je omezenou barevností propojenější a více zde vynikne lehkost kresby. Verze je 
spíše určena pro výtvarně náročnější diváky.
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2 Popis výsledného díla a jeho využití

Formát knihy na šířku byl zvolen podle obsahu dlouhých horizontálních linií mostu. Na 
stránkách se střídají panoramatické pohledy přes celé dvoustránky s  drobnějšími ilustra-
cemi. Sazba textu je pojata nenápadně, aby svým výrazem nerušila poklidné pojetí ilustrací. 
Písmo pro nadpisy jsem zvolil Roboto Slab v  tučném řezu. Má výrazné patky, ale i  přesto 
v  šedé barevnosti působí odlehčeněji a  podle mého názoru se hodí k  architektonickému 
tématu. Pro samotný text jsem zvolil tenký řez bezpatkového písma Open Sans.
 Předsádkou opět horizontálně probíhá most. Obálka je rozpanelována do více oken, ve 
kterých jsou ilustrace mostů z vnitřku knihy, aby měl čtenář co možná nejlepší představu, 
co kniha uvnitř obsahuje. Trendem rozpanelování obálky jsem se inspiroval současnými 
tendencemi na poli populárně-naučných knih. Pro knihu jsem zvolil vazbu V8, a to hlavně 
z důvodu delší životnosti knihy, jelikož je kvůli formátu na šířku hřbet více namáhán. Obálka 
knihy je také opatřena matným laminem, aby kniha vydržela déa světlá obálka se brzy neza-
špinila či neodřela.
 Kniha by měla zaujmout nejen mládež, která se zajímá o architekturu či stavitelství, ale 
i dospělé, kteří si při prohlížení velkých ilustrací také přečtou zajímavá fakta a dozví se tak 
něco nového.
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3 Resumé

As the topic of my bachelor’s thesis project, I chose to create an illustrated book about bridges. 
I  wanted to focus od the field of architecture and urbanism so I  decided to choose a  very 
technical type of structure — such as a bridge. It is a structure we have known for thousands 
of years and even though most of the times it is built without much attention to the aesthetic 
aspect, the technical designs themself seem very interesting visually to me. With this in my 
mind I wanted to introduce this everyday architectural element to people and show the its 
diversity.
 Throughout the book, I show topics such as history, construction or the building process 
of a bridge. I have also included some of record bridges and those that are exceptional and 
interesting in some way.
 I chose pencil drawing as my art technique and then I digitally finished the illustrations. 
All illustrations are made of pale and light color tones and fine hatching.
 The landscape format of the book was chosen to serve the content of the long horizon-
tal lines of the bridges. The pages alternate panoramic views across two pages with smaller 
illustrations.
 The book was made to appeal not only to young fans of architecture, but also to adults 
who seek new and interesting facts.
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